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Korte omschrijving

Reinigings- en ontsmettingsinstallatie - gebruik door derden
Beschrijving
Code
Plaats
Reinigings- en ontsmettingsinstallaties
PL50
Activiteit
Openstellen aan derden
AC52
Product
Voertuigen bestemd voor het vervoer van
landbouwhuisdieren
PR167
E/T/R
Erkenning
11.5
Formaat n° E/T
AER/PCE/000000.
Autocontrolegids
Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en - G-006
uitsnijderij en inrichtingen die gehakt vlees,
vleesbereidingen, separatorvlees op basis van
pluimveevlees produceren
Generische autocontrolegids voor slachthuizen,
G-018
uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van
gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees voor als
landbouwhuisdier gehouden hoefdieren
Reinigings- en ontsmettingsinstallaties voor voertuigen behorend aan derden bestemd voor vervoer van
landbouwhuisdieren.
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te
kunnen uitoefenen)
NVT
Impliciete activiteit(en) (= activiteit die deel uitmaakt van de activiteit van de fiche en door deze wordt
gedekt en dus niet afzonderlijk moet worden aangevraagd)
NVT
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd)
NVT
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk
moet worden aangevraagd)
PL84 : Transportbedrijf
AC86 : Vervoer AC127: Kort vervoer
PR22 : Landbouwhuisdieren
PL84 : Transportbedrijf
AC128: Lang vervoer
PR22 : Landbouwhuisdieren
Reglementaire basis
KB van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande
registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier)
NVT
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
toekennen van de E/T
NVT
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage2.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
NVT
Autocontrole
Gids G-006 vanaf versie 1 2
Gids G-018 vanaf versie 1 2.
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaatsactiviteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf
raadplegen.
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Financiering
Facturatiesector = niet factureerbaar: voor deze activiteit is de FAVV heffing niet verschuldigd.

2/2

30/03/2018

